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รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2563 ครั้งท่ี 7 

วันที 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น 

ณ หองเฟองฟา อาคารอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นพ.วิเชียร  ตันสุวรรณนนท ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5               ประธาน 

2. ทพญ.ดลฤดี  แกวสวาท ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

3. นส.ชัชฎาภรณ จิตตา  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

4. นางพัชรี  วารีนิล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

5. นส.จารุณี  จตุรพรเพ่ิม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

6. นส.อุบล  จันทรเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

7. นางพัชรี  วงศษา  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

8. นางบุษบา  แพงบุปผา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

9. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

10. นางสาวอุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

11. นางศิริลักษณ ขณะฤกษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

12. นางจรรยา  สืบนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

13. นางปราณี  ภาคสวรรค เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

14. นางกุลจิตร  อํานวยสินสิริ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

15. นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น 

 

 การเบิกจายงบประมาณ 
 

 ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท) แจงวา ตามท่ีไดรับทราบรายงานผลการเบิกจายจากกลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ผลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS งบ
ดําเนินงาน เปนเงิน 10,426,041.21 บาท  คิดเปนรอยละ  59.30 และงบลงทุน (ครุภัณฑ/ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 
เปนเงิน 2,114,000 บาท คิดเปนรอยละ 100  รวมผลการเบิกจาย 12,540,041.21 บาท ผลการเบิกจายภาพรวม
คิดเปนรอยละ 62.67   ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรท้ังป ซ่ึงต่ํากวาเกณฑการเบิกจายรายเดือน (พฤษภาคม 2563) ท่ี
กรมอนามัยกําหนด โดยจะตองเบิกจายรอยละ 75  ยังขาดอีก 2,466,867.04 บาท  จากนั้น ประธาน มอบหมาย
ให นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ 
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 นางน้ําผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทํางาน รายงานวา ผลการเบิกจายรายกลุม ณ วันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 ตามทะเบียนคุม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุมงาน ไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย  
ตามทะเบียนคุม 

รอยละ 

แมและเด็ก 658,200 506,200 76.91 
วัยเรียนวัยรุน 1,501,365 551,454 36.73 
วัยทํางาน 1,319,193 1,065,205 80.75 
สูงอายุ 616,500 212,290 34.43 
สิ่งแวดลอม 1,033,656 862,520 85.94 
ขับเคลื่อนยุทธฯ 80,000 9,114.02 11.39 
อํานวยการ 4,104,996 2,289,152 55.28 
HL 167,326 0 0 
กพว.ศูนย 58,400 0 0 
โรงพยาบาล 2,020,875 772,459 38.22 

รวม 11,587,511 6,871,394.02 59.30 
สรุป ตารางผลการเบิกจายรายกลุม 

 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม มีผลการเบิกจายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.94  รองลงมาคือกลุมวัย
ทํางาน คิดเปนรอยละ 80.75  กลุมแมและเด็ก คิดเปนรอยละ 76.91 ซ่ึงผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนดสามกลุม
งาน  สําหรับ กลุมอํานวยการ กลุมวัยเรียนวัยรุน กลุมผูสูงอายุ  กลุมขับเคลื่อนฯ กพว.ศูนย โรงพยาบาล และ HL  
ไมสามารถเบิกจายใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนดได   
 กลุมอํานวยการชี้แจงวา กําลังจะสงเบิกคาไฟฟา เปนเงิน 390,074.72 บาท 

 กลุมวัยเรียนวัยรุน ชี้แจงวา กําลังดําเนินการเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.วัยรุนตั้งครรภ 
ผาย Web conference และมีการเบิกจายคาเบี้ยประชุม 3 จังหวัด 

 กลุมผูสูงอายุ ชี้แจงวา ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําสื่อ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ การพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะพ่ึงพิง Long term care ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ทยอยสงเบิก 

 กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ชี้แจงวา ในเดือนมิถุนายน 2563 จะรับการตรวจเยี่ยมจากผูบริหารกรม
อนามัย คาดวาจะเบิกจายหมด และการตรวจราชการและนิเทศงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

 งาน กพว. ศูนยอนามัยท่ี 5 ชี้แจงวา ประมาณตนเดือนกรกฎาคม 2563 จะทําการจัดประชุมอบรม
จริยธรรมงานวิจัยใหกับเจาหนาท่ีศูนยฯ 1 ครั้ง 

 งาน HL ชี้แจงวา วิทยากรขอเลื่อนการจัดอบรมเพ่ิมสมรรถนะและความรูใหเจาหนาท่ีศูนยอนามัยท่ี 5 
เปนเงิน กรกฎาคม 2563 

 กลุมโรงพยาบาล ชี้แจงวา กําลังจะดําเนินการ HA ในข้ันตอไป สําหรับคาใชจายข้ันต่ําตามสิทธิ์ เบิกจาย
เปนรายเดือนซ่ึงมียอดการเบิกจายท่ีชัดเจนแลว 
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ประธาน  ขอใหผูท่ีรับผิดชอบโครงการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัย และให
สํารวจวาโครงการเบิกจายเงินงบประมาณไมทัน ใหทบทวนกิจกรรม และสงคืนเงินตอไป 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
 
 

 ประธาน แจงวา ขอใหแตละกลุมงานทีมีแผนงาน/โครงการ ดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. กรอกรายละเอียดผลการดําเนินงานในระบบ DOC และในโปรแกรมท่ีกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ระบุ

ใหกรอกรายละเอียดการดาํเนินงาน ใหเรียบรอยและเปนปจจุบันทุกโครงการ   
2. ทบทวนกิจกรรมในโครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนตามสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

Covid – 19 หากกิจกรรมใดคาดวาไมสามารถดําเนินการได ใหรีบปรับแผนการดําเนินงานใหเร็วท่ีสุด 

และหากมีเงินเหลือใหรีบแจงกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือนําสงกรมอนามัยตอไป 
3. ปลายเดือนกรกฏาคม 2563 ขอใหกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ เตรียมจัดทําแผนงบประมาณประจําป 

2564   
 

  
  
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบและดําเนินการ 
 
 

       นางน้ําผึ้ง  สุวรรณสอาด  ผูจดรายงานการประชุม 

                   นางพัชรี วารีนิล         ผูตรวจรายงานการประชุม 


